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Abstract: The “Fontes do Ipiranga State Park” (PEFI)  has special historic and ecological interest. 
Historic because it includes all seven water springs that form the “Ipiranga” stream; Ecological 
because it is an area of natural Atlantic Forest surrounded by dense  urbanization. The park is located 
in  the south of São Paulo, where there are serious environmental and social problems . Although 
there is a great  demand for open public spaces in this area, the park remains undervalued and suffers 
from all sorts of degradation. 
A  wide range of factors contribute to the alarming situation at PEFI. First of all the excessive 
administrative fragmentation prevents  the recognition of the park as a unity, secondly the urban 
impact on the borderline creates a conflict between nature and people. Associated to these problems 
there are  difficult issues concerning water polution, forest management and deforestation. 
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Este trabalho objetiva mostrar como uma gestão fragmentada e ações casuísticas do poder público 
podem tornar uma área de parque urbano em um espaço de pouco interesse para a população, além de 
comprometer  um dos pouquíssimos remanescentes de Mata Atlântica em São Paulo. 
 

O Parque Estadual das Fontes do Ipiranga (PEFI) situa-se na zona sul de São Paulo e concentra as 
nascentes do Córrego Ipiranga, de grande importância histórica para a cidade. Com 526 ha, ele é uma 
das maiores reservas de Mata Atlântica inserido totalmente em meio urbano. Localiza-se em uma área 
densamente urbanizada e com sérios problemas ambientais e sociais. Apesar da grande demanda por 
áreas livres nessa região, o parque encontra-se em um estado de sub-utilização e degradação.  
 

    
FIGURA 1 

 Foto aérea da parte sul do PEFI, com a Rodovia dos Imigrantes à direita. Foto: Jonathas Silva 
 
 
 

 
 



1. CONTEXTO 
 

O PEFI está localizado, em São Paulo, entre os distritos do Jabaquara (Subprefeitura do Jabaquara), 
Cursino e Sacomã (Subprefeitura do Ipiranga), sendo fronteira, ao sul, o Município de Diadema. 
 

         

 
FIGURA 2 

 Localização do PEFI em São Paulo. Fonte: Atlas Ambiental do Município de São Paulo, 1999 
 
O distrito do Jabaquara pode ser considerado uma área “bipolar”. Seus indicadores a partir da média 
dos dados da região o classificam como uma área de classe média; entretanto, isso apenas denota a sua 
grande disparidade sócio-econômica.  
 
A subprefeitura responsável subdivide o Jabaquara em dois setores: o “Jabaquara formal” (Vila 
Mascote, Vila Guarani, Cidade Vargas, Vila Parque Jabaquara, Vila Babilônia, Vila Santa Catarina e 
Vila Paulista) e o “Jabaquara informal” (Vila Clara, Jd Mendes Gaia, Jd Costa Pereira, Jd Sul São 
Paulo, Jd Bom Clima, Jd Lourdes, Americanópolis, Jd São Martinho, Jd Scaff, Cidade Domitila, Jd  



Cunha Bueno, Vila Campestre, Jd Anchieta, Vila Fachini, Vila da Várzea e Vila do Encontro).  

        
FIGURA 3 

 Mapa de segregação social no distrito do Jabaquara. Fonte: Plano Regional da Subprefeitura do Jabaquara, 2002 

 

 A parte “formal”, ao norte, contém serviços, comércio, transporte e habitações de classe média e 
média alta. Ao sul, o tecido urbano é, em sua maioria, informal, caracterizando-se por habitações 
irregulares em áreas de risco,  falta de equipamentos públicos de educação, saúde e lazer.  
 

 A questão ambiental é grave em todo o distrito do Jabaquara. Contudo, na parte sul se torna muito 
crítica devido às ocupações irregulares em nascentes e margens de córregos. A ocupação dos fundos 
de vale e a criação de loteamentos irregulares iniciou-se na década de 60 e, no início do século XXI, 
são poucos os córregos que ainda não estão invadidos por favelas. 
 

A disparidade sócio-econômica entre o lado norte e sul do Jabaquara foi intensificada com a 
construção do metrô na década de 1970 e da rodovia dos Imigrantes. Com o metrô, a parte norte teve 
seu comércio, serviços e infra estrutura incrementados, valorizando a região e aumentando, assim, a 
grande diferença em relação ao sul-sudeste. Paralelamente, a parte sul se consolidou como uma área 
de habitações populares, aumentando cada vez mais a diferença social e urbanística em relação à outra 
parte. Essa diferença é ilustrada pelos dados do Censo2000, que indica que 71,08% das famílias que 
moravam ao longo do córrego Água Espraiada recebiam de 0 a 3  salários mínimos, enquanto na Vila 
Mascote 26,80% recebiam de 10 a 20 salários mínimos e 44,56% recebiam mais de 20 salários 
mínimos. O índice de desemprego na parte sul é um de seus maiores problemas devido ao baixo índice 
de alfabetização e a conseqüente falta de qualificação para ingressar no mercado de trabalho. 
 

Os distritos de Cursino e Sacomã, pertencentes à subprefeitura do Ipiranga, tiveram um papel 
industrial muito forte durante o século XX devido à sua proximidade com os acessos ao litoral. Foram 
áreas-foco de atração de inúmeras indústrias de alimentos, bebidas, têxtil (no começo do século XX), 
metalúrgico e mecânico (no final do século). Essa área sempre esteve muito ligada à região do ABCD 
(correspondente aos municípios de Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema), devido à 
inter-relação entre trabalhadores e indústria. 
 

Era uma região fabril importante até a década de 1980, quando mudanças econômicas determinaram a 
saída de inúmeras indústrias para áreas onde o custo fosse menor com mão de obra, terreno, etc, 
muitas indústrias deslocaram-se para o eixo das marginais ou mesmo dirigiram-se a outras cidades. 
 



São locais que passam, portanto, por um período de transição marcado pela degradação funcional. 
Muitos galpões antes ocupados pelas grandes indústrias encontram-se agora abandonados ou 
subutilizados, necessitando de uma requalificação funcional. 
As transformações no setor industrial foram sentidas em toda a cidade, porém os bairros que tinham 
sua economia baseada fortemente na indústria foram os mais prejudicados. A região do Jabaquara 
também teve perda de indústrias nessa época; contudo, a presença de estações do metrô e do aeroporto 
contribuiu para manter a qualidade urbana e a estrutura social equilibrada como um bairro comercial e 
de habitações de classe média. 
 

Também nos distritos do Cursino e Sacomã a situação ambiental é grave, a maioria dos córregos foi 
transformada em esgotos a céu aberto. 
 

Ao contrário do que ocorre na porção oeste do parque, o lado leste ainda apresenta muitas áreas livres. 
São todas áreas particulares que foram sendo deixadas para a especulação imobiliária e que vão, aos 
poucos, se transformando em condomínios para a classe média. São conjuntos de vários prédios 
cercados, dentro dos padrões vigentes na cidade. 
 

A porção norte de Diadema, limite sul do parque, tem as características do  “Jabaquara informal”. 
Com um padrão de urbanização horizontal, extremamente denso e com falta de áreas livres públicas. 
O traçado viário é confuso, as ruas e calçadas são estreitas e as construções são, em sua maioria, 
irregulares. 
 

 
 

FIGURA 4 
 Foto aérea do entorno sudeste do parque: indústrias abandonadas, condomínios, algumas áreas ainda livres e 

córregos invadidos por favelas. Fonte: SEMPLA, 2000 
 
 
2. A VEGETAÇÃO DO PEFI 
 

O PEFI tem aproximadamente 80% da sua área recoberta por vegetação. Essa pertence ao grupo das 
florestas tropicais do Domínio da Mata Atlântica, reunindo diversas outras formações vegetais. A 



diversidade de formações vegetais decorre da grande variação latitudinal, altitudinal e geomorfológica 
que geram grande quantidade de diferentes habitats. O PEFI é um dos pouquíssimos fragmentos de 
floresta atlântica de planalto, porém suas florestas nativas são alvo de perturbações diretas e indiretas 
decorrentes tanto do processo de fragmentação e isolamento quanto das atividades humanas em seu 
interior e exterior. Desse modo, encontram-se também florestas secundárias em regeneração e 
degeneração. 
 

Em estudo realizado em 1994, foram identificados onze padrões de vegetação e uso de terras: 
- áreas urbanizadas não arborizadas 
- áreas urbanizadas arborizadas 
- reflorestamento: composta por árvores exóticas  
- formação vegetal de extrato herbáceo: áreas de jardim e visitação pública 
- formação vegetal de extrato arbustivo: áreas alteradas por ações humanas e limítrofes do parque 
- plantação: vegetação utilizada para cultivo 
- floresta com dossel heterogêneo e porte baixo: áreas sujeitas a entrada de pessoas 
- floresta com dossel heterogêneo e porte alto: principalmente nas encostas e topos de morro 
- floresta com dossel homogêneo densa: localizadas em áreas que sofreram degradação anterior 
- floresta com dossel homogêneo esparsa: copas amplas e grandes alturas, ocupa áreas de várzea ou 
próximas a drenagens 
- floresta com dossel descontínuo/degradada: áreas atingidas por incêndio em 1993. 
 

Como se percebe, apesar de ser uma reserva de Mata Atlântica, boa parte das áreas florestadas do 
PEFI já não se encontra em seu estado original.  
 



 
FIGURA 5 

 Mapa dos padrões de vegetação e uso de terras no PEFI. Adaptado de Bicudo, 2002 
 

 
3. FRAGMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

O PEFI está dividido em diversas unidades: Instituto de Botânica, Jardim Botânico, Polícia Militar, 
Centro de Exposições Imigrantes, Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade de São Paulo 
(CienTec), Fundação Parque Zoológico, Secretaria da Agricultura, Centro de Esporte Cultura e Lazer, 
Hospital Psiquiátrico da Água Funda, Polícia Militar, Polícia Ambiental, além de uma propriedade 
particular que está em uma área em litígio, ao lado do Jardim Botânico. São elas: 
 

3.1. Instituto de Botânica e Jardim Botânico: 
 

Foram criados em 1928 e são vinculados à Secretaria do Meio Ambiente, a administração é a mesma, 
mas as entidades têm objetivos diferentes.  O Jardim Botânico recebe em média 80.000 visitantes por 
ano, sendo que metade desse número são estudantes em excursões de escolas. As instalações do 
Instituto e do Jardim Botânico abrangem uma área de aproximadamente 53 ha. As atividades de 
educação ambiental desenvolvidas pelo Jardim Botânico são visitas monitoradas, atividades em finais 
de semana para as família, cursos para professores e palestras. As atividades se restringem, portanto, 
às pessoas que procuram o Jardim Botânico para tal fim. O Instituto de Botânica dedica-se 



exclusivamente à pesquisa científica sobre a flora brasileira, contando, além das áreas de mata do 
PEFI, com uma reserva em Paranapiacaba. 
 

3.2. Fundação Parque Zoológico de São Paulo: 
 

A instituição foi criada em 1957 e aberta ao público em 1958, utilizando áreas cedidas pelo Instituto 
de Botânica e pela USP. Está vinculado à Secretaria da Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento 
Econômico. Conta com cerca de 83 ha (incluindo o ZooSafari) e abriga mais de 3200 animais. O 
Zoológico de São Paulo é a entidade mais visitada do PEFI: recebe 1 milhão de visitantes por ano e é 
única entidade  que realmente investe em marketing e divulgação para aumentar cada vez mais a 
visitação. Promove cursos para funcionários e estão buscando a certificação ISO14.001. 
Proporciona visitas monitoradas duas vezes por semana e visitas noturnas a cada quinze dias. As 
excursões de escolas públicas não pagam para entrar no zoológico. 
 
3.3. Zôo Safari 
 
O antigo Simba Safari foi criado em 1972 e foi mantido por uma empresa particular até 2001, quando 
passou a ser administrado pela Fundação Parque Zoológico. Em suas instalações vivem espécies de 
animais mantidos parcialmente livres. 
 

3.4. Parque de Ciência e Tecnologia da USP – CienTec. 
 
O Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) foi criado em 1927 e suas 
instalações foram construídas no PEFI na década de 30. Foi incorporado à Universidade de São Paulo 
em 1946. Suas atividades de pesquisa e observação foram encerradas em 2002 e o IAG foi transferido 
para a Cidade Universitária.  
 

Nas antigas instalações do IAG foi construído o Parque de Ciência e Tecnologia da USP- CienTec, em 
funcionamento há um ano.  São 21 ha com o  tema “Terra e Universo”. Os antigos edifícios do IAG, 
que são tombados como patrimônio histórico, foram restaurados para abrigar atividades como 
exposição de matemática e ciências. A entrada do parque foi reformada para abrigar um modelo do 
sistema solar, com “bolas” gigantes representando os planetas (uma intervenção de gosto discutível). 
Existe ainda um projeto para a construção de um centro de exposições com 25.000 m2. Além da área 
do parque, a USP tem 20 ha de mata nativa no PEFI. 
 

Apesar de já inaugurado, o CienTec ainda não tem estrutura para receber o público, o parque fica 
fechado todos os dias, só abrindo para visitas de escolas, agendadas previamente. De acordo com o 
Arq. Paulo, responsável pelas obras no parque, o parque não abre pois não há funcionários suficientes, 
situação que pretende-se melhorar no futuro. 

 
FIGURA 6 

 Lago do CienTec. Foto da autora 
 



3.5. Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
 

As instalações da Secretaria de Agricultura a Abastecimento foram realizadas no início da década de 
70, ocupando 15 ha da área do parque. Na mesma época da construção da Secretaria, foi construída a 
Rodovia dos Imigrantes, que cortou o PEFI. As áreas de mata que ficaram a oeste da rodovia foram 
sendo invadidas e hoje não há mais vestígios de mata naquela área.  
 

A Secretaria não ocupa todo o edifício com suas atividades, sendo que mais da metade de suas 
instalações encontra-se vazia ou em estado de sub-utilização.  
 

 
 

FIGURA 7 

 Varanda da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Foto da autora 

 

3.6. Hospital Psiquiátrico da Água Funda 
 
Foi construído na década de 30, em área cedida pela Secretaria da Agricultura. Atende pessoas com 
problemas psiquiátricos, tendo um enfoque em problemas causados pelo uso de drogas.Ocupa 5 ha no 
parque. 
 

 
3.7. Centro de Exposições Imigrantes  
 

Ocupando uma área pertencente à Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o antigo centro de 
exposições da Água Funda foi terceirizado, tornando-se Centro de Exposições Imigrantes em 2002. 
Conta com pavilhões cobertos de 30.000m2, auditório e edifícios de apoio, além de uma arena 
pavimentada com 16.805m2 e arquibancada para 5.500 pessoas, ocupando uma área total de 24 ha. 



 
FIGURA 8 

 Arena do Centro de Exposições Imigrantes. Foto da autora 

 

3.8. Centro de Esportes, Cultura e Lazer 
 

Iniciou suas atividades em setembro de 2003 e ocupa as antigas instalações da Febem Imigrantes (são 
ao todo 15 ha). É gerido por duas secretarias: a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 
(SEADS) e a Secretaria do Trabalho, cada secretaria realiza atividades diferentes no Centro e ainda há 
divergências sobre quem vai administrá-lo. Promove cursos profissionalizantes (aulas de informática, 
marcenaria, etc) nos ex-galpões da Febem, e conta também com uma área esportiva (quadras, piscina, 
pista de skate e campo de futebol). O Centro não é aberto ao público, tem seu foco nucleado em jovens 
“potencialmente perigosos” (de acordo com a denominação de uma das diretoras do Centro), que são 
convidados a se inscrever nas atividades. Só funciona durante a semana e ainda não opera com toda a 
capacidade. 
 

3.9 Discussão do problema 

 

Como se percebe, apesar de ocuparem áreas vizinhas no parque, as unidades são totalmente 
independentes e desenvolvem suas atividades de maneira individual. As diversas administrações do 
parque não interagem, tornando o PEFI um “loteamento” do Governo do Estado, uma série de espaços 
desconexos, pois existem muros mesmo entre uma unidade e outra. 
 

Além da falta de comunicação e permeabilidade entre as áreas, um outro problema grave dessa 
situação é a falta de objetivos comuns. Apesar de formarem, teoricamente, um único parque, cada 
administração tem intenções diferentes em relações às suas unidades e mesmo em relação ao parque 
como um todo. O Zoológico, por exemplo, recebe um grande número de visitantes e investe muito na 
divulgação de suas atividades para aumentar a visitação. O Instituto de Botânica e o  Jardim Botânico, 
por outro lado, têm um enfoque claramente direcionado à pesquisa, não almejando ter tantos visitantes 
como o Zoológico. O Centro de Exposições Imigrantes, por sua vez, tem um objetivo claramente 
comercial, não desenvolvendo nenhuma atividade digna de “parque”.   
 

A “unidade PEFI”, portanto,  não existe e não vai existir enquanto o parque mantiver essa 
configuração tanto física quanto administrativa. 
 



 
 

FIGURA 9 
 Esse mapa mostra o excessivo parcelamento do parque. 

 
 

4. AS ÁREAS DE MATA 
 

As maiores reservas de mata nativa pertencem ao Instituto de Botânica e à USP.  
 
4.1 - Áreas de Mata do Instituto de Botânica (143 ha): 
 
Foram constatados sérios problemas de manutenção, fiscalização e conservação das áreas de mata do 
Instituto de Botânica.  
 

De acordo com Paulo Henrique Lodgero, chefe da guarda florestal, em 1993 foi criado um sistema de 
“ronda coordenada” no parque. Nessa ronda cada unidade do parque era responsável por emprestar um 
veículo e alguns funcionários por dia para que a ronda fosse feita em toda a área do parque. Esse 
sistema funcionou bem apenas no ano em que foi implantado, porém, com as diferenças de 
mentalidade entre cada unidade o sistema logo parou de funcionar. Em 1999 foi definitivamente 
eliminado; desde então simplesmente não existe um sistema de ronda e vigilância, muito menos um 
plano de manejo conjunto. Cada unidade ficou, portanto, responsável pela fiscalização e conservação 
de suas áreas, o que também não ocorre na prática. 
 

No caso do Instituto de botânica existe apenas um jipe para a fiscalização das duas áreas de mata do 
PEFI (uma no extremo norte e uma no extremo sul, de acesso complicado). Além disso o jipe serve 
também a reserva que o Instituto tem em Paranapiacaba, ou seja, quando o jipe está em Paranapiacaba 



os  guardas do PEFI não tem condições nenhuma de atender a possíveis ocorrências, como resgatar um 
animal atropelado na Av. Miguel Estéfano (muito freqüente). Dessa maneira, a área mais abandonada 
é a mata da parte sul, pois está desconectada da parte administrativa e o local é muito sujeito à 
violência. 
 
4.2 - Áreas de Mata da USP-CienTec (163 ha) 
 
As áreas de mata da USP, encontram-se em situação semelhante às do Instituto de Botânica. As rondas 
são feitas esporadicamente por falta de veículo e falta de funcionários, existem apenas quatro 
seguranças trabalhando no CienTec e eles ficam mais ligados à segurança das edificações. A 
administração do parque está buscando recursos para reforçar o gradil no entorno e também para 
construir uma estradinha interna ao muro. 
 

Uma grande parte das áreas de mata nativa da USP foram destruídas por um incêndio em 1993 e até 
agora não foi tomada nenhuma providência para ajudar a recuperação da mata. 
 
 
5. DESMATAMENTO 
 

As áreas cobertas por Mata Atlântica foram sendo constantemente reduzidas pelo desmatamento, seja 
ele pelas instituições públicas ou por edificações irregulares. Entre 1962 e 1972 as bordas do PEFI 
foram praticamente desmatadas, ocorrendo ainda movimentação de terra para a construção da Rodovia 
dos Imigrantes. As invasões são constantes no parque, principalmente na parte sul, na divisa com 
Diadema.  
  
 
6. POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 
 

Até 1991 havia uma siderúrgica (a Aliperti) vizinha ao PEFI na parte norte ; durante anos suas 
chaminés despejaram no ar gases e material particulado, sendo as prováveis causas da morte de muitas 
árvores, formando clareiras no meio da mata. Apesar da desativação da Aliperti em 1991, serão 
necessárias algumas décadas para que a floresta se regenere. 
 
 
7. DEPOSIÇÃO DE LIXO E ESGOTO 
 

Trata-se da forma mais grave de degradação no parque. A deposição de lixo e esgoto clandestino 
localiza-se fundamentalmente nas bordas do parque, em especial na parte sul e no charco existente no 
lado oeste. A situação é crítica pois justamente nessas áreas encontram-se inúmeras nascentes.  
 
Na parte sul-sudoeste é lançado o esgoto proveniente de Americanópolis e Vila Imprensa, criando um 
“pântano de esgoto” de 12.500 metros quadrados. 
 
A deposição de lixo e esgoto é feita pela população do entorno imediato do parque, pois não há 
fiscalização e também porque as pessoas não reconhecem o parque como um bem público e que deve 
ser apropriado por todos.  
 

Águas pluviais provenientes a Avenida do Cursino podem também estar sendo responsáveis pela 
poluição das águas do parque. Isso se deve ao fato de aquela região ser mais alta e, no período 
chuvoso, materiais contaminantes como óleos podem estar sendo drenados da via para o parque. 
 



 
 

FIGURA 10 
Observa-se que as nascentes se concentram principalmente nas bordas do parque, sendo que a poluição das 

mesmas pode comprometer toda a bacia hidrográfica, causando danos a toda a área preservada. Mapa elaborado 
sobre base fornecida pelo CienTec, 2002 

 
 
8. DEGRADAÇÃO POR EXPOSIÇÃO DO SOLO 
 

O solo exposto em diversas unidades do PEFI pode estar sendo a causa do assoreamento de diversos 
cursos d´água no parque. Muitos lagos, principalmente os do zoológico, precisam estar sendo 
constantemente dragados para evitar a morte de peixes e aves. 
 
 
9. INVASÕES E USOS ILEGAIS NAS BORDAS DO PARQUE 
 
As áreas mais degradadas do parque estão situadas nas bordas, onde a pressão social é muito forte. O 
parque é todo murado, mas muitos pedaços desse muro foram quebrados e a mata vem sendo utilizada 
pelo crime organizado para o tráfico de drogas, muito intenso especialmente no limite com Diadema. 
 

Também é muito comum encontrar na mata sobras de rituais religiosos e armadilhas para animais. A 
caça ilegal é muito praticada e muito difícil de ser combatida sem uma fiscalização rigorosa. Entre os 
animais preferidos dos caçadores estão o tatu-galinha e a jacutinga (utilizadas para alimentação), além 
de outras dezenas de espécies de aves que são capturadas para venda. 
 



A grande maioria dos moradores do entorno nunca foi ao parque, quase ninguém sabe que se chama 
PEFI e boa parte apenas se lembra do Jardim Zoológico quando perguntados sobre o parque. Como 
não há espaço dentro de casa e nem calçadas com mais de um metro, é comum nos finais de semana 
encontrar uma grande quantidade de  crianças brincando no meio da rua, do outro lado do muro do 
maior parque urbano de São Paulo. 
 

Um outro fato que reforça ainda mais esse paradoxo são os pequenos jardins feitos colados ao muro na 
parte sul do parque. Alguns, moradores, como não podem ter jardins em suas casas, construíram 
pequenos canteiros junto ao muro: são pequenos jardins, simples e bem cuidados. O muro e a 
ineficiente proteção do parque criam essa situação estarrecedora: de um lado pessoas se esforçando 
para ter e cuidar de um pedacinho de área verde, do outro lado uma reserva de mata atlântica em 
estado gravíssimo de degradação. 
 

 
 

FIGURA 11 
 “Canteiro” construído junto ao muro na divisa com Diadema. Foto da autora 

 

 
 

FIGURA 12 
 Vista do parque pelo lado de dentro do muro . Foto da autora 

 
 
10. A AVENIDA MIGUEL ESTÉFANO 
 

A av. Miguel Estéfano cruza o parque de ponta a ponta, o tráfego de caminhões é intenso e as calçadas 
esburacadas e cheias de mato não chegam a ter 1,5 m. Pedestres e ciclistas andam confinados entre os 
caminhões e as grades que cercam todo o parque. Praticamente não há semáforos e, devido à 
velocidade do tráfego, é muito perigoso cruzar a avenida 
 



 
 

FIGURA 13 
 Avenida Miguel Estéfano. Foto da autora. 

 
 
11. CONCLUSÃO 
 

A excessiva fragmentação administrativa impede o reconhecimento do parque como uma entidade 
única, e também dificulta a realização de atividades integradas de preservação e educação ambiental. 
 

O atual método de segurança do parque consiste no reforço e no aumento dos muros o que, em vez de 
proteger a mata, estimula ainda mais  as invasões e os depósitos de lixo. Sem controle e fiscalização 
adequadas, a mata é utilizada para fins ilícitos, fato que contribui para a associação do parque à 
violência  e, assim, afasta a vizinhança do parque.  
 

Apesar de sua grande dimensão e de sua importância ecológica e histórica, o PEFI encontra-se 
subutilizado: tem um tamanho três vezes maior do que o Parque do Ibirapuera, mas recebe 30 vezes 
menos visitantes nos dias mais cheios, os domingos. Suas áreas de mata estão gravemente 
comprometidas devido ao isolamento e à degradação constante.  
 

O isolamento do parque deriva do processo de formação das áreas verdes em São Paulo. Nunca houve 
um plano estruturado que configurasse um sistema de áreas verdes públicas; soma-se a isso que 
também nunca houve uma ação real do poder público que garantisse a regulamentação e configuração 
dessas áreas. Desse modo, o contexto do PEFI reflete-se no resto da cidade, com córregos 
transformados em esgotos, praças resultando de “sobras” do tecido viário e as áreas de reserva a um 
passo do desaparecimento. 
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